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Leuke activiteiten voor uw kind(eren) 
Helaas heeft tot nu toe nog 20 % de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Hierdoor is het niet 
mogelijk om alle activiteiten te blijven doen. Wij weten dat er ouders zijn voor wie het lastig is 
om die vrijwillige ouderbijdrage te betalen. 
Gelukkig bestaat Stichting Meedoen in Rotterdam. Via deze stichting is het mogelijk om een 
vergoeding aan te vragen. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u op school bij juf Petra een 
formulier ophalen. Op de website: www.onderwijs010.nl staan nog meer organisaties waar u 
terecht kunt voor een financiële ondersteuning. ( www.kansenvoorallekinderen.nl en 
www.jeugdecucatiefonds.nl ) 
 
Rapportgesprekken woensdag 21-02-18 
Over een paar weken zijn de rapportgesprekken. U krijgt volgende week een brief mee waarin 
staat hoe laat u op school wordt verwacht om het rapport van uw kind(eren) te bespreken.  
Op maandag 19 februari krijgen de leerlingen een kopie van het rapport mee zodat u dit thuis 
alvast kunt bekijken. 
 
De Schoolschrijver 
Hallo allemaal, mijn naam is Maranke Rinck. Ik ben kinderboekenschrijver en woon in 
Rotterdam Overschie met mijn man (illustrator Martijn van der Linden) en onze drie kinderen. 
Sinds dit jaar ben ik jullie schoolschrijver en daar ben ik heel trots op. 
De komende maanden ben ik elke vrijdagochtend op school om lessen te geven aan de 
groepen 4,5 en 7. Maar ook de kinderen uit de andere klassen, ouders en leerkrachten zie ik 
graag. Dat kan in ieder geval op vrijdag van 8.30 tot 9.15. Ik ben dan op mijn mooie 
schoolschrijver plek in de bibliotheek. Ik kom ook op bezoek in elke klas en voor ouders en 
leerkrachten volgt er een bijeenkomst.  
We gaan het met elkaar hebben over verhalen en boeken. We gaan veel lezen en schrijven en 
dat creatief verwerken. Zo worden kinderen taalsterk en ontwikkelen ze meer leesplezier. Voor 
elk boek dat gelezen is mogen de kinderen een blaadje aan de boekenboom in de hal van de 
school hangen. Laten de boom met z’n allen helpen om in bloei te komen!  
Ik ben heel blij dat ik hier op uw school mag zijn en ik hoop u allemaal te ontmoeten. Wilt u iets 
zeggen of vragen, maar kunt u niet langskomen? Iedereen mag post achterlaten voor mij, in 
een van de schoolschrijver-brievenbussen. Deze vindt u in de gang beneden en in de 
bibliotheek. 
 
Hartelijke groeten! 
Maranke 
  
Groep 3 gaat naar de bibliotheek. 
Op donderdag 15 februari gaat groep 3 naar bibliotheek Delfshaven, We zullen daar een 
rondleiding krijgen. 
Vind u het leuk om met ons mee te gaan, dan bent u van harte welkom. We vertrekken om 
12.30 uur vanaf school. 
 
 
Kwalificatietoernooi The Final: Dammen en Schaken 
Alle dammers en schakers uit de groepen 5, 6, 7 en 8  opgelet! The Final komt er weer aan. 
Wil je hieraan meedoen dan moet je je eerst kwalificeren. Iedereen mag zich inschrijven. De 
inschrijving verloopt digitaal, dus via de computer/internet. Jullie juf of meester heeft alle 
informatie en bij hem/haar kun je doorgeven dat je mee wilt doen. 
 

http://www.onderwijs010.nl/
http://www.kansenvoorallekinderen.nl/
http://www.jeugdecucatiefonds.nl/


 
 
De groepen 5/6 zijn gemengd, net zoals de groepen 7/8. Dat betekend dat kinderen uit groepen 
5 en 6 het tegen elkaar gaan opnemen in een toernooi. En er een apart toernooi zal zijn voor 
de groepen 7 en 8. Deze zijn wel gelijktijdig. Alleen kan een leerling uit bijvoorbeeld groep 6 
niet tegen een leerling uit groep 7 spelen. Heel veel succes en vooral veel plezier! 
 
Dammen            Schaken 

Gebied:  
Delfshaven 

Gebied:  
Delfshaven 

Locatie: 
Shri Saraswatischool 

Locatie: 
Shri Saraswatischool 

Adres: 
Blokmakersstraat 46 

Adres: 
Blokmakersstraat 46 

Datum: 
Woensdag 14 maart 2018 

Datum: 
Woensdag 14 maart 2018 

Tijd: 
14:00 uur (start) 

Tijd: 
13:45 – 16:30 uur 

Uiterlijke inschrijvingsdatum: 
23 februari 2018 

Uiterlijke inschrijvingsdatum: 
21 februari 2018 

 
Ouderkamer 
Belangrijke data 
Donderdag 15 februari om   8.30 uur:   Workshop voor de ouders met onze 
Schoolschrijver, Maranke Rinck. 
Dinsdag      20 februari om  8.30   uur: Project “Onwijze ouders”, samen met onze 
wijkagent, Wilco Berenschot. 
Donderdag  22 februari om 8.30   uur: Themabijeenkomst voor de ouders van de 
                                                             peuterschool,puberteit. 
 

Kalendermaand: februari 

di 06  

woe 07  

do 08 Onder gymtijd een clinic voor groep 3&4. 

vr 09  

za 10  

zo 11  

ma 12  

di 13  

woe 14  

do 15 08.:30 uur: Workshop voor de ouders met onze Schoolschrijver, Maranke 
Rinck. 
Onder gymtijd een clinic voor groep 3&4. 
Groep 3 naar de bibliotheek 

vr 16  

za 17  

zo 18  

ma 19  

di 20 08:30   uur: Project “Onwijze ouders”, samen met onze wijkagent, Wilco 
Berenschot. 

woe 21 12.45-17.00 uur Rapportbespreking 
 
 
Uiterlijke inschrijving Schaken: kwalificatie The Final gr 5/6 – 7/8 

do 22 08:30   uur: Themabijeenkomst voor de ouders van de 
peuterschool,puberteit. 
Onder gymtijd een clinic voor groep 3&4. 

vr 23 Uiterlijke inschrijving Dammen: kwalificatie The Final gr 5/6 – 7/8 

za 24 Start  Voorjaarsvakantie 

 


